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Entendendo o processo evolutivo 

A jornada espiritual, ou processo evolutivo, não é uma 
viagem no tempo, um aprendizado após o outro, ou no 
espaço, de um ponto a outro (do umbral à colônia)…
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Tempo e espaço perdem o significado comum.
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… mas uma viagem da ignorância espiritual para o  
conhecimento espiritual.



Entendendo o processo evolutivo 

… mas uma viagem da ignorância espiritual para o  
conhecimento espiritual.

Ignorância sobre quem e o que somos.



Entendendo o processo evolutivo 

O saber que somos espíritos não é conhecimento 
espiritual, mas intelectual. O conhecimento espiritual 
existe quando nos comportarmos como seres espirituais.



Entendendo o processo evolutivo 

Se existe a experiência, existirá, forçosamente, aquele 
que experiencia - o espírito.

O que é se comportar como espírito: é estar ciente que, 
sendo aquele que experiencia, deverá selecionar as 
experiências.



Sobre o Espiritismo

O Livro dos Espírito em Conclusão

“O Espiritismo se apresenta sob três aspectos 
diferentes: o das manifestações, o dos 
princípios e da filosofia que delas decorrem e 
o da aplicação desses princípios."
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Sobre o Espiritismo

O Livro dos Espírito em Conclusão

“O Espiritismo se apresenta sob três aspectos 
diferentes: o das manifestações, o dos 
princípios e da filosofia que delas decorrem e 
o da aplicação desses princípios."

Seleção da experiência



Religião X Espiritualidade

• Enquanto religião: 
• Aprendizado sequencial, isto é, temporal.

• Enquanto espiritualidade: 
• O aprendizado não necessita ser sequencial; 
• Por isso, o intelectual (temporal) influencia no 

moral (atemporal), porém, o segundo não segue o 
primeiro linearmente.
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primeiro linearmente.
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Sobre o Espiritismo

• Aprendizado temporal: 

• As manifestações e o princípios e a filosofia que 
delas decorrem.

• Aprendizado atemporal: 

• A aplicação desses princípios.



Espiritualidade e Transcendência (pg. 87) 
Jung (Seleção e edição deBrigitte Dorst)

"A pessoa consegue suportar dificuldades inacreditáveis 
quando está convencida do significado delas, e se sentir 
derrotada quando tem de admitir que, além de sua má 
sorte, aquilo que faz não tem sentido algum."



National Cancer Institute (USA)

"Os termos a espiritualidade e religião são muitas vezes 
confundidos, mas para muitas pessoas têm diferentes 
significados…" 

http://www.cancer.gov/about-cancer/coping/day-to-
day/faith-and-spirituality/spirituality-pdq

(tradução livre)

http://www.cancer.gov/about-cancer/coping/day-to-day/faith-and-spirituality/spirituality-pdq
http://www.cancer.gov/about-cancer/coping/day-to-day/faith-and-spirituality/spirituality-pdq


National Cancer Institute (USA)

"… A religião pode ser definida como um conjunto 
específico de crenças e práticas, geralmente dentro de 
um grupo organizado. 

"Espiritualidade pode ser definido como o sentido 
individual de paz, propósito e conexão com os outros, e 
crenças sobre o significado da vida…"



National Cancer Institute (USA)

"…Espiritualidade pode ser encontrada e expressa 
através de uma religião organizada ou de outras formas. 
Os pacientes podem pensar em si como espiritual ou 
religiosa ou ambos."



Inteligência Espiritual (pg. 9) 
Danah Zohar e Ian Marshall  

"Religião convencional é uma imposição externa de uma 
relação de regras e crenças. Vem de cima para baixo, 
herdada de padres e profetas e livros santos, ou 
absorvidas pela família e tradição."



Revista de Psiquiatria - USP

A Importância da Integração da Espiritualidade e da 
Religiosidade no Manejo da Dor e dos Cuidados 
Paliativos (pg. 85)

"Espiritualidade pode ser definida como aquilo que traz 
significado e propósito à vida das pessoas. Essa 
definição é utilizada como base em cursos médicos sobre 
espiritualidade e saúde."



Religião
✤ Concreto

✤ Regras, conceitos e 
dogmas bem 
definidos.

Espiritualidade
Abstrato

Baseado em 
entendimento;

É preciso ouvir e ser 
ouvido.



Esclarecimentos e definições
Ciência: Conhecimento científico na sua forma mais 
pura. Muito do que se considera como sendo científico 
não necessariamente é. Colocações do tipo “estudo 
científico comprova” visam imprimir certa credibilidade, 
muito utilizado na apresentação de produtos e terapias 
das mais diversas. 

Toda afirmativa séria apresenta a citação da referência, 
sem isso, não há credibilidade.



Esclarecimentos e definições
Religião: Sob o ponto de vista acadêmico/científico   
"pode ser definida como um conjunto específico de 
crenças e práticas, geralmente dentro de um grupo 
organizado”. 

Espiritualidade: “pode ser definida como o sentido 
individual de paz, propósito, conexão com os outros e 
crenças sobre o significado da vida”.

site do Instituto Nacional de Câncer - EUA



A Ciência está mais relacionada com 
Espiritualidade do que com Religiosidade.



Esclarecimentos e definições

Espiritualismo: é um termo muito amplo, englobando 
numerosas vertentes religiosas e de pensamento, no qual 
se considera a existência de algo mais além da matéria 
como é comumente conhecida. Inclui as religiões, 
tradicionais ou não, crenças místicas, antigas e atuais, 
estruturadas ou não, dando margem para o surgimento 
das mais variadas correntes e sincretismos.



Esclarecimentos e definições

Espiritismo: Apresenta uma ordem doutrinária bem 
estabelecida, definições e conceitos decorrentes da 
observação dos fenômenos conforme consta na 
Codificação Espírita.
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